
  
 

 

 

 

  

کتاب مثنوی معنوی اثر کیست؟ -1    

الف( مولوی                      ب( سعدی                        ج( فردوسی                     د( پروین اعتصامی    

کدام گزینه است؟  « ثروتمند، آغازین، باختر» مخالف کلمه های  -2    

ر، آخرین، خاور               الف( دارا، اولین، خاور                                                  ب( فقی    

ج( آخرین، غرب، فقیر                                                 د( فقیر، اولین، خاور    

قافیه ها در بیت زیر کدامند؟  -3    

 ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامه کی کنم باز

نامه –باز                 د( بی نام  –نامه               ج( سرآغاز  –نامه               ب( نام  –الف( بهترین     

نهاد کدام کلمه است.« مادر بهترین و زیبا ترین ترانه ی دنیا است» در جمله ی  -4    

د( زیبا ترین                          االف( دنیا                            ب( مادر                      ج( بهترین       

با توجه به معنی جمله ها، کلمه های مناسب را انتخاب کن. -5    

غریب(  -سنا تازه به این شهر آمده بود و در اینجا ................................. بود . ) قریب    

صد(  –... ساختند.) سد یک گروه در مقابل آب با گذاشتن سنگ .........................    

اثاث(  –پایه و .............. یادگیری ، تفکر است. ) اساس     

معنی واژه های زیر را بنویسید. -6    

غوک:                                     قریحه:                                       واپسین:                      هراس:                   

وصف ناپذیر:                        جاهل:                                       ابداع:                          یک غازی:     

از بین حروف ربط داده شده ، حرف ربط مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید. ) سپس، اما، و( -7    

بازرگان طوطی خود را بسیار دوست می داشت ........ در این فکر بود برای او سوغاتی بیاورد .................... نمی دانست     

چه بخرد که طوطی را خوشحال کند. زنبور عسل از کندو بیرون آمد ................ به سراغ گل ها رفت.    

 

 

 

 

 آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

 

 نام و نام خانوادگی:

 چهارمپایه 

(زشیابی و مرور آموخته ها )خردادار  

 درس فارسی



زار( –ه های مناسب ، کلمه های جدید بسازید. )نده با اضافه کردن اجزای روبه رو به کلم -8    

یاب –جوی  –شالی  –شوره  –دو  –گل     

برای جمله ی زیر یک نمودار بکشید. -9    

زنبور عسل شهد گل را از روی آن برداشت.    

برای کلمات زیر یک صفت مناسب بنویسید.-10    

........          پارک.....................             زمین....................بهار..............                  تکالیف........    

در جمله های زیر فاعل، مفعول و فعل را مشخص کنید و بنویسید.  -11    

الف( مدیر مدرسه دانش آموزان را در ماه اردیبهشت به کوه برد.    

ب( علی کتابش را به کتابخانه تحویل می دهد.    

معنی و مفهوم هر عبارت را به صورت ساده و روان بنویس. -12    

مرز را پرواز تیری می دهد سامان: ...........................................    

از پی صید گرگ، یک صیاد                      در همان حول و حوش، دام نهاد : ...................................    

هوم کلمات زیر را بنویسید. مف -13    

.....ار : ........................          ب( شناسنامه : .......................            ج( دمادم: ...........................الف( خود د    

شعر های زیر را کامل کنید .  -14    

.......................................................                    خدایا در زبان من صواب آر                       

.......................... شهدای کربال را          به جز از علی که آرد، .................                          

.......................................................                           ............... دل هر غنچه تپید ..........    

با کلمات درهم ریخته جمله بساز . -15    

و قنادی  –نزد پدر  –را  –بنایی  –یاد گرفتم  –حرفه ی     

استفاده کن.» « ( متن را بخوان و هر جا الزم است از عالمت های نگارشی )!( ).( ) ؟( ): ( )  -16    

علی) ( هادی و رضا در حیاط مدرسه نشسته بودند ) ( علی گفت) ( ) ( امروز زنگ آخر کالس نمی رویم) (   روزی حسین) (  

) ( رضا پرسید) ( ) ( چرا) ( ) ( هادی گفت ) ( ) ( مگر نمی دانی) ( قرار است با معلم خود برای مراسم جشن والدت پیامبر   

)ص( به مسجد محله  برویم) ( ) (   

درست و نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید . -17    

الف( فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند .    



ب( مهر مادر موسی به فرزندش ، کمتر از محبت خدا به موسی بود .     

ج( گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می کند.     

ود می سازند. پرستوها هر سال النه ی جدیدی برای خد(     

موضوع کوچکتر بنویس و سپس درباره ی همین موضوع یک متن بنویس. 3در مورد کتاب و کتاب خوانی ،  -18    

   

                      

 

    

  

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


